Bagolyfészek – Térítési díjak
A Képviselő testület 2014. évben döntött az Ifjúsági szálló és kézműves műhely, másik
nevén „Bagolyfészek” és a hozzá tartozó pince helyiség (2367 Újhartyán, Újsor u. 3.)
használatáról és térítési díjairól az alábbiak szerint:

Szoba :

2 000,- Ft / fő / éj
Ingyenes az önkormányzat által támogatott táborok, programok alkalmával, testvér
települések képviselői számára, testületi határozat alapján.

Konyha használat:
Ingyenes: helyi bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteknek, önkormányzati
rendezvényekre, gyerekeknek szervezett programokra, az iskola és óvoda által
szervezett programokra, a ház profiljába illő tevékenységekre a ház által szervezett
programokon kézműves foglalkozások minden korosztály számára, helyi lakosoknak
nyári táborok alkalmával a résztvevőknek testületi határozat szerint.
Fizetős: a ház profiljába illő tevékenységekre a fentiekben nem szereplő újhartyáni
magánszemélyek számára, és helyi vállalkozások számára külön szerződés alapján
előre az alábbiak szerint:
Kaució:
10.000.-Ft/alkalom
Konyha használata főzésre, sütésre, ilyen jellegű tanfolyamokra: 4 000,- Ft / óra
Konyha használata kézműves foglalkozásra:
2 000 ,- Ft / óra
Terembérletre:
2 000.- Ft / óra

Pince használat:
Egyedi testületi döntés alapján.

Házirend - Bagolyfészek
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Az épület használatára minden esetben egyedi szerződést kell kötni, amely
tartalmazza a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat,
melyeket be kell tartani, valamint a kaució és bérleti díj összegét.
A konyha helyiség befogadó képessége max 20 fő, a szállás befogadó
képessége 2 db szobában 10 -10 fő.
Az intézményt rendezvényre éjfélig lehet igénybe venni. Zárás a Járőrszolgálat
feladata.
Az Intézmény udvarába beparkolni TILOS!
A helyiséget záráskor rendezett, kulturált állapotban kell otthagyni, ellenkező
esetben a takarítás költségét ki kell fizetni, ami 10.000.-Ft/alkalom.
A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára és a helyiségeket igénybe
vevőkre egyaránt vonatkozik.

A ház helyiségeinek használatára minden Újhartyán közigazgatási területén
élő lakosnak joga van, amennyiben a közösségi ház által nyújtott
szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
8.
14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és annak felügyelete alatt
használhatják a közösségi házat illetve vehetik igénybe a közösségi ház által
nyújtott szolgáltatásokat.
9.
A közösségi ház rendelkezésre áll intézmények, civil szervezetek, az
önkormányzat és magányszemélyek által szervezett rendezvényekre,
amennyiben nem zavarja a közösségi ház által nyújtott programokat.
10.
A rendezvények ütközése esetén a ház vezetője jogosult dönteni a
következő alapelvek szerint: elsőbbséget élveznek a rendszeres programok és
az önkormányzat rendezvényei, ill. azok a programok, amelynek megtartására
az igény előbb érkezett.
11.
A ház profiljába nem illeszkedő rendezvények lebonyolítására nincs
lehetőség.
12.
Magánszemélyek anyagi haszonszerzési céllal nem használhatják az épület
helyiségeit, berendezéseit.
13.
Klubok, foglalkozások, gyerekprogramok, egyéb rendezvények
tekintetében a helyiség(ek)et igénybe vevő felelősséggel tartozik az épület
berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő
anyagi kártérítésre kötelezhető.
14.
A helyiségeket az azt igénybe vevőknek csak a célnak megfelelően szabad
használni, a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot, a helyiség
használója köteles összeszedni.
15. Az épület berendezési tárgyait, és a technikai felszereléseket használni csak a
dolgozók engedélyével lehet.
16. Az internet használata tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a használó nem sért
erkölcsi, etikai, törvényi kereteket.
17. A közösségi házba behozott tárgyakért és az épület előtt hagyott járművekért
felelősséget nem vállalunk.
18. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
19. A rendszeres vagy többnapos programok, képzések, valamint a teljes ház
igénybe vételének napi bérleti díja egyedi megbeszélés tárgyát képezi.
20. A közösségi ház infrastruktúrája, termei előzetes, írásban történő foglalás
alapján vehetők igénybe.
21. A foglalásnak tartalmaznia kell:
- ki szervezi a rendezvényt ( milyen cég, vagy szervezet )
- milyen rendezvény lesz
- ki vállalja egy személyben, anyagi és erkölcsi tekintetben és teljes
mértékben a felelősséget a rendezvényért
- mikor és milyen időtartamú lesz a rendezvény
- a várható létszám
- a ház mely részét milyen eszközeit veszik igénybe
- a felelős személy elérhetősége
7.

-

a felelős személy aláírása, mely igazolja, hogy a házirendben foglaltakat
tudomásul veszi, a a házirend betartja és betartatja.
22. A rendezvény, vagy alkalom csak abban a témában, tevékenységben történhet,
amire kérik.
23. A házban csak azok tartózkodhatnak, akik a rendezvényre hivatalosak, akiket a
felelős személy beenged és értük felelősséget vállal.
24. A rendezvényért felelős személy a kulcsot a rendezvény megkezdése előtt 1
órával, vagy egyedi megbeszélés szerint veheti át a ház vezetőjétől, vagy a
megbízott dolgozójától.
25. A házban tartózkodók kötelesek kulturált magatartásukkal, megfelelő
viselkedésükkel a közösségi érintkezés szabályait betartani.
26. Minden jelen levőnek ügyelni kell a ház gazdaságos üzemeltetésére ( pl. víz,
villany..stb)
27. Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírások betartása mindenki
számára kötelező.
28. Tilos az épületbe élő állatot behozni.
29. A ház vezetője, a fenntartó szervezet, testület bármely tagja jelen lehet minden
rendezvényen, akár ellenőrzési minőségben is.
30. A ház használata alkalmával a konyhát élelem előkészítésére, főzésre,
mosogatásra igénybe lehet venni, de az esetleges megbetegedésekért, balesetért
a helytelenül eljáró személy felel.
31. Ittas, kábult személy a közösségi házban nem tartózkodhat.
32. Az épület elhagyásakor kérjük ellenőrizzék a villany és a fűtés lekapcsolását,
valamint az ablakok, ajtók bezárását.
33. A házirend be nem tartása a házból való kizárást vonja maga után.
34. A Bagolyfészekben és a tájház udvarán disznóvágás, állat és húsfeldolgozás
szigorúan TILOS!
Bejelentkezés Hornyák Gyulánénál a helyszínen vagy a 06-20/350-45-03
telefonszámon. Lehetőség van a helyiséget kibérelni minden Újhartyáni lakosnak,
névnap, születésnap, kisebb családi rendezvényekre, baráti összejövetelek (kivéve
lakodalom) alkalmából, betartva a helyiség/fő korlátozást!
Jegyző

